
برجام موافقانــی دارد و مخالفانــی؛ ... هم 
موافقــان و هم مخالفان، هــر دو در بیان نظرات 
خودشان مبالغه میکنند؛ اغراق گویی میکنند؛ هم 
موافقانی که از برجام تمجید میکنند سخنانشان 
اغراق گونه است، هم مخالفانی که انتقاد میکنند 
مبالغه میکنند و گاهی اغراق میکنند. به نظر من 
هیچ کدام جا ندارد. بله، برجام یک نقاط مثبتی 
دارد، یک نقاط منفی ای دارد؛ یک محّسناتی 
دارد، یــک معایبــی دارد؛ محّســناتش همان 
چیزهایی اســت که ما را وادار کرد و ترغیب کرد 
که به این مذاکرات رو بیاوریم؛ البّته میدانید این 
مذاکرات قبل از شروع دولت یازدهم آغاز شد 
بات بود؛ یعنی جنبه های  که به خاطر همین ُمرِغّ
محّسناتی به نظر انسان میرسید که البّته همه ی 
آن محّسنات تأمین نشد، یعنی خیلی هایش 
تأمین نشد لکن یک محّســناتی بــود و انسان 
حس میکرد که ممکن اســت این فواید وجود 
داشته باشد... بعد هم که خب، زمان دولت جناب 
آقای روحانی طبعاً گسترش بیشتری و فّعالّیت 

بیشتری پیدا کرد؛ محّسنات اینها است.
 معایب چیست؟ معایب همان چیزی است که 
همیشه از آن بیمناک بودیم و تکرار میکردیم و 
میگفتیم: آقا، اینها بدعهدند، بدذاتند، دبّه دربیار 
هستند، زیر قولشــان میزنند، عمل نمیکنند؛ 
معایب هم اینها است. خلل وُفَرجی وجود دارد 
در برجام که این معایب میتوانند خودشــان را 
نشــان بدهند و اگر این خلل وُفَرج بسته میشد، 

البّته معایب کمتر میشــد یا منتفی میشد.  من 
آنچه راجع به برجام عرض میکنم، مطلقاً ناظر به 
ایــن برادران عزیز ما که در مذاکرات شرکت 
داشتند نیست؛ اینها کار خودشــان را کردند، 
ســعی خودشــان را کردنــد، واقعاً جّدوجهد 
کردند. خب ما شاهد بودیم و میدیدیم؛ رفتند، 
ماندند -به نظرم پارسال ماه رمضان بود که مّدتی 
از ماه رمضان را اینها در آنجا بودند- خب، سختی 
داشت، واقعاً سختی داشت و زحمت کشیدند به 
آنها من ]اشکال نمیکنم [. از کارشــان ان شاءا... 
خدای متعال راضی باشد، ما هم دعایشان کردیم 
و دعایشــان میکنیم؛ نگاه من به طرف مقابل 
است؛ به آن کسانی اســت که طرف مذاکره ی 
ما بودند.  اّما در مورد خود برجام؛ خود ســند... 
یک خلل وُفَرجــی دارد، یک زوایــای پرابهامی 
دارد که اینها موجب شده است که دشمن بتواند 
سوءاســتفاده کند، طرف مقابل بتوانــد از آنها 
سوءاســتفاده کند. ما البّته برجام را ابتدائاً نقض 
نخواهیم کرد؛ این را همه بدانند! ما نقض نمیکنیم 
برجام را لکن اگر طرف مقابل نقض کند که حاال 
همین طور این کسانی که نامزد ریاست جمهوری 
آمریکایند، مــدام دارند تهدیــد میکنند که ما 
می آییم پاره میکنیــم، نقض میکنیم، اینها اگر 
پاره کردند، ما آتش میزنیم. اینکه حاال نقض 
نمیکنیم، مّتکی اســت به دستور قرآن: اَوفوا 
بِالَعهد؛ باالخره یک معاهده ای است انجام داده ایم، 
نمیخواهیم معاهده را ما به هم بزنیم؛ اگر آنها نقض 

کردند، ما هم نقض خواهیم کرد، این هم مّتکی 
اســت به آیه ی قرآن: َو اِّما تَخاَفنَّ ِمن َقوٍم ِخیانًَة 
َفانِبذ اِلَیِهم َعلی  َســوآء؛  اگر آن طرف نقض کرد 
نقض کن. »َفانِبذ« یعنی پرتاب کن طرف خودش، 
رد کن. بنابراین ما تابع اصول قرآنی هستیم؛ هم در 

این طرف قضّیه، هم در آن طرف قضّیه...
 ما پیش پرداخت هایمــان را همین طوری انجام 
دادیم: ما ]غنی سازی [ بیست درصد را تعطیل 
کردیم، ُفردو را تقریباً تعطیل کردیم؛ اراک 
را تعطیل کردیم، اینهــا پیش پرداخت های ما 
بوده، حاال باز توّقع دارند. مــن االن اینجا عرض 
میکنم -اگر آقای دکتر صالحی حضور دارند- این 
توّقعاتی را که آنها در زمینه ی الیاف کربن که در 
ســانتریفیوژها به کار میرود، یــا توّقعاتی که در 
مورد اندازه گیری آن ســیصد کیلو دارند مطلقاً 
قبول نکنید، زیر بار نروید. مدام افزون خواهی هم 
میکنند؛ حاال این همه پیش پرداخت ما داده ایم. 
به هرحال طرف مقابل ما عمل نکرده. امروز ]اگر[ 
ما هم بخواهیم درآمدهای نفتی مان را به دست 
بیاوریم کار دشــواری است؛ هم دشــوار است، 
هم هزینه دار اســت. پولهایی که در کشورهای 
دیگر داریم به ما داده نمیشود، نشده؛ یعنی حاال 
بعضی هایشان قول داده اند. آن طور که آقای رئیس 
جمهور به من گفتند، یک کشوری از این کشورها 
قول داده، منتها فقط یک کشــور نیست، چند 
کشورند. ما پول داریم در بانک های اینها؛ منتها 
چون پولها به دالر است و مسئله ی دالر به آمریکا 
ارتباط پیدا میکنــد، نمیتوانند بدهند، کار قفل 
شده. خــب این دشمنی آمریکا است؛ ]مگر[ 
دشمنی چیســت؟ اینها عمل نکردند. صنعت 
هسته ای یک صنعت راهبردی برای کشور 
ما است؛ این صنعت باید باقی بماند، این صنعت 
بایست توسعه پیدا کند و نباید لطمه ببیند. بودن 
این صنعت، حّتی در مصونیت بخشیدن و امنّیت 
بخشــیدن به کشور هم مؤثّر اســت. قابلّیتهای 
عملّیاتی صنعت هســته ای و سازمان هسته ای  
بایستی باقی بماند؛ نیروی انسانی اش باید محفوظ 
بماند؛ توانایی رسیدن به وضعّیت قبل باید حفظ 
بشود که االن خوشبختانه این توانایی هست، این 
را من به شــما بگویم: در ظرف کمتر از شش ماه 
میتوانند با همان آی آر یک -که همان ماشین های 

قدیمی است- برسانند کشــور را به هجده هزار 
ســو. همین االن این امکان در کمتر از شش ماه 
وجود دارد؛ یعنــی طرف مقابل خیال نکند که 
دست ما بسته است. ما میتوانیم با قطعات آی 
آر چهار -که نسل پیشرفته ی دّوم و سّوم است- 
و تجهیزاتی که داریم در کمتر از یک سال ونیم 
به صدهزار سو برســیم؛ اینها امکاناتی است 
که امروز در سازمان انرژی هسته ای وجود دارد؛ 
از این امکانات استفاده کنند، طرف مقابل را 
متوّقف کنند. اقدام عجوالنه ای انجام نگیرد؛ 
در برابر کارشکنی های آمریکا هر کاری که 
میتوانند انجام بدهند که حاال خوشبختانه، هم 
وزیر خارجه ی محترم، هم رئیس جمهور محترم 
گفتند -هم اینجا گفتند، هم در مجلس و جاهای 
دیگر گفتند- که دنبال میکنند اینها را؛ باید به طور 
جّدی دنبال کنند. توّجــه کنید که همین طور 
که معــروف اســت »حق گرفتنی است«، آن 
هم از گرگی مثل آمریــکا؛ باید از دهنش بیرون 
کشید؛ این جوری نیســت که او بیاید دو دستی 
تقدیم کند. تا وقتی که حاال به طور کامل نقض 
نکرده اند ما هم نقض نمیکنیــم لکن در مقابل 
خطاهای آنها و کارشــکنی آنها، ما بایستی 
توانایی هایمان را حفظ کنیم.  این را هم عرض 
بکنم که ما با قدرت علمی و فّناوری خودمان بود 
که آنچه از آمریکایی ها توانستیم بَکنیم در این 
قضّیه، کندیم؛ یعنی اگر توانایی بیست درصد 
نبود، اگر توانایی ســاخت سانتریفیوژهای 
پیشرفته نبود، قطعاً نمیتوانستیم آنها را وادار 
کنیم به اینکه این چند هزار ســانتریفیوژ را از 
ما قبول بکنند و بپذیرنــد و بهانه گیری نکنند؛ 
به خاطر آن اقتــدار بود. ایــن اقتدار اگر از بین 
برود، فشار آن طرف زیاد خواهد شد، هرچه 
این اقتدار بیشتر شد، قدرت این طرف برای فشار 
آوردن به طرف مقابل بیشتر خواهد شد؛ بنابراین 
این را باید حفظ کنیــم.  ]در این قضّیه [ هیئت 
نظارتی هم ما معّین کردیم... توّقع من از هیئت 
نظارت این اســت که دّقت بیشتری بکنند، 
مراقبت بیشتری بکنند و واقعاً هر نقطه ای را که 
احساس میکنند طرف مقابل ... خیانت میکند و 
بد عمل میکند، آنچه را وظیفه ی دفاع از منافع 

مّلی است انجام بدهند.
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امام حزب ا...کالم تریبون

از »انقالب رنگی« تا نقشه 
برای»تبعّیت سازی«

دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران و نظام اسالمی در قالب توطئه های گوناگونی نمایان 
شده است. از نامه هایی با اظهارات موافقانه تا طراحی انقالب رنگی و تالش برای نفوذ. 
این یادداشت براســاس بیانات رهبر معظم انقالب  به تبیین مراحل و ابعاد مختلف این توطئه ها 

می پردازد.

  طبیعت دشمن
»دشمن دشمنی میکند؛ آیا ما توّقعی از دشــمن داریم؟ نه. از دشمن که نمیشــود توّقع داشت؛ 
از دشمن که نمیشــود ِگله کرد. آیا ما از آمریکا ِگله داریم؟ ابداً؛ ِگله را انسان از دوست میکند؛ خب 
طبیعت دشمن دشمنی کردن است. 93/11/29« این جمالت حضرت آیت ا... خامنه ای اشاره به دشمنِی 
بنیادین و اساسی دولت آمریکا با انقالب و نظام اسالمی دارد. دشمنی ای که به »ذات استکباری« این 
دولت برمی گردد: »ذات نظام سلطه اقتضا میکند که با نظامی مثل نظام جمهوری اسالمی دشمن باشد. 
95/3/14«اما این دشمن در چهره های متفاوتی ظاهر می شود: »به شیوه های مختلفی توّسل میجویَد. 

این جور نیست که همیشه با تهدید حرف بزنند؛ نه، گاهی هم با تملّق حرف میزنند... انسان در اینجا 
ممکن است دچار وسوسه بشود. 95/3/14« 

  »سبز«ش به ما رسید
با مروری بــر اقدامات دولت آمریکا علیه ملت ایران و نظام اســالمی می توان به شــکل واضح تری 
چهره های گوناگون و جدید این دشــمنی را دید. رئیس جمهور آمریکا اندکی قبل از ایام »کودتای 
رنگی«سال88 نامه ای به رهبر معظم انقالب می نویسد و اظهاراتی موافقانه با نظام اسالمی می کند: 
»رئیس جمهور آمریکا اندکی قبل از آن قضایا]ی 88[ به بنده نامه نوشــته بود -نامه ی دّوم- و کلّی 
اظهارات موافقانه با بنده ی حقیر و با نظام جمهوری اسالمی ]کرده بود[. 94/10/19« هرچند نوشتن 
این نامه توسط رئیس جمهور آمریکا ناشی از پیشرفت و اقتدار روزافزون جمهوری اسالمی بود اما با 
فاصله ی نه چندان زیادی »دستِکش مخملین« کنار رفت و »پنجه هاِی ُچدنِی خشن« نمایان شد: 
»این کارهایی که در سال 88 کردند، از ابتکارات جدید بود که ابتکار آمریکایی ها بود... بیایند آن اقلّّیتی 
را که رأی نیاورده است بکشانند داخل میدان، بیاورند در خیابان. و برای اینکه این اقلّّیت را برجسته 
کنند و دیده شود، یک رنگی را مشّخص میکنند؛ ارغوانی، ُگلی، سبز و مانند اینها؛ آنچه به ما رسید 
سبزش بود... مرتّب کمک کنند... انقالب رنگی بود؛ درواقع کودتای رنگی، یک کودتای رنگی ناموّفق. 
94/10/19« در این میان »گناه بزرگ فتنه گران داخلی« همین امیدوار کردن دشمن با عدم تمکین 

در برابر »قانون« و »رأی مردم« بود: »ایجاد فتنه کردند؛ لذا دشمن که از حرکت عظیم مردم مأیوس 
میشد، امیدوار شد که بتواند به انقالب صدمه و ضربه بزند. 89/10/8« اما ملت، دشمن را در این طراحی 
خطرناک ناکام گذاشت: »به گمان آنها بساط جمهوری اسالمی بنا بود جمع شود... ملت ایران توی 

دهن اینها زد و بساط اینها را جمع کرد. 89/10/19« 

  هدف دشمن برهم زدن ماندگاری انقالب
برای درِک بهتر دشــمنِی آمریکا باید هدف اصلی دشــمن و ابعاد و الیه های مختلف نقشه هایش 
را شــناخت. رهبر انقالب از بین بــردن »ماندگاری انقــالب« را هدف دشــمنی آمریکا معرفی 
کرده انــد: »دائم در فکر این هســتند کــه چه کار کننــد این انقــالب را از بین ببرنــد... همه ی 
هّمت آنان این اســت که این مانــدگاری را یک جوری به هــم بزنند. 94/10/19« در راســتای این 
هدف بنیادیــن، آمریکایی ها انواع نقشــه ها را آزمودند: »دشــمن چند جــور حمله میکند: یک 
جور حمله های ســخت اســت؛ جنگ ســخت؛ این را دشــمن تجربه کرد و شکســت خورد؛ 
جنگ هشت ســاله ای که علیه ما به راه افتاد، ازاین قبیل بود. 95/3/6« با نــاکام ماندن در »جنگ 
ســخت«، آمریکایی ها به »جنگ نــرم« روی آوردند. ایــن جنگ نرم نیز شــامل دو مرحله بوده 
اســت. در مرحله ی اول »تبلیغــات اغواگــر 95/3/6« و »تحریم اقتصادی 95/3/6« در دســتور 
کار قرار گرفت. هــدف این تحریم ها »فلــج کردن جمهوری اســالمی 95/3/6« و »قــرار دادن 
مــردم در مقابل نظــام اســالمی 93/1/1« بود. اما دشــمن در ایــن توطئه نیز شکســت خورد.

  مرحله دوم جنگ نرم: »تبعّیت استکبار«
آمریکایی ها در مرحله ی جدید دشمنی با در پیش گرفتن اســتراتژی »نفوذ« به دنبال از بین بردن 
»هویّت انقالبی و اسالمی« و »تهی شدن نظام از محتوای اسالمی« به عنوان مهم ترین مولفه ی »اقتدار 
و قدرت ملی« ما هستند: »تفّکر اســالمی« یا همان چیزی که آمریکایی ها آن را ایدئولوژی اسالمی 
عنوان می کنند. چرا که این تفکر همان چیزی است  »که وادار میکند شما را که زیر بار دشمِن کافر و 
جبهه ی کفر و استکبار نروید. این است که موجب دشمنی است، و همین است که موجب اقتدار شما 
است... حفظ هویّت انقالبی و اسالمی برای نظام جمهوری اسالمی و برای ملّت ایران؛ این آن چیزی 
است که دشمن از آن بشّدت شاکی است. 95/3/3« حتی »ممکن است صورت جمهوری اسالمی 
محفوظ بماند اّما از محتوای خود بکلّی تهی بشود؛ دشمن این را میخواهد. 95/1/1«  در اینجاست که 
رهبر انقالب نسبت به توطئه ی دشمن برای »به تبعّیت کشاندن جمهوری اسالمی« هشدار می دهند: 
»دشمن مستکبر، درصدد به زانو درآوردن انقالب است ... درصدد تکان دادن فضای جمهوری اسالمی 
است تا آن را به تبعّیت بکشــانند... اگر جمهوری اسالمی حاضر بود تبعّیت استکبار را قبول بکند، با 
موشکش هم میساختند، با انرژی هســته ای و انواع و اقســام چیزهایی که در این زمینه وجود دارد 
میساختند و اسم حقوق بشر را هم اصالً نمی آوردند. 95/3/3« و چنانچه این برنامه ی دشمن محقق 
شود سیلی در پی خواهد داشت: »هر فردی و هر جریانی که برای اسالم و به نام اسالم کار میکند، اگر به 

آمریکا اعتماد کرد، خطای بزرگی مرتکب شده و سیلی اش را خواهد خورد95/3/14« 

  »قدرت خدا« پشت سر شماست
»حفظ حّساسّیت در برابر دشمن« و »جهاد کبیر« راهِ مقابله با این توطئه ی دشمِن مستکبر است: 
»دشمن را بشناسیم، در برابر حرکات دشمن حّساسّیت داشته باشــیم. 95/3/14« در ادامه ی این 
»حّساســّیت« باید »جهاد کبیر« را در پیش گرفت: »طبعاً این حّساسّیت وقتی بود، دیگر تبعّیت 
نخواهد بود، و عرض کردیم که عدم تبعّیت همان جهاد کبیر است. 95/3/14«   و سرانجام آن امتی که 
»قدرت خدا« را پشت سر خود دارد پیروزِ نهایی این معرکه ی »جنگ نامتقارن« است: »اگر لشکری 
عقبه اش، ذخیره اش عبارت بود از قدرت الهی، این لشکر دیگر شکست بخور است؟ امام این را به ما 
فهماند؛ فهماند که وقتی مجاهدت میکنید، وقتی تنبلی نمیکنید، وقتی وارد میدان میشوید، وقتی 
نیروهای خودتان را به صحنه وارد میکنید، اینجا قدرت خدا اســت که پشت سر شما است... با این 
منطق، همه ی دنیای مسّخِر اســتکبار را هم خدا میتواند آزاد کند... وقتی ما این منطق را داشتیم، 

شکست ناپذیر میشویم. 95/3/3«     

 اولویت آسیب های اجتماعی از دیدگاه  رهبر معظم انقالب
وزیر کشور در مجلس شــورای اسالمی درخصوص موضوع آســیبهای اجتماعی: رهبر انقالب 
معیارهایی مشــخص کردند که از جمله آن موادمخدر و اعتیاد بود و فرمودند ما باید هرســال 5 
درصد موفقیت کسب کنیم. ایشان همچنین در اولویت بندی فرمودند موادمخدر و اعتیاد اولویت 
اول،حاشیه نشینی اولویت دوم،طالق اولویت ســوم،بزهکاری ها اولویت چهارم و مناطق خاص 

اولویت پنجم هستند.    |       ایسنا|

   پرداخت هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات آمریکا توسط سعودی
محمد بن سلمان، پسر شاه عربستان گفت که کشورش مثل همه انتخاباتهای گذشته آمریکا، امسال 
هم بخشی از هزینه تبلیغات دو حزب آمریکایی از جمله 20 درصد هزینه تبلیغات هیالری کلینتون را 
پرداخت می کند. خبرگزاری رسمی اردن »پترا« که این خبر را منتشر کرده بود، این خبر را از خروجی 
خود حذف کرد. »مجتهد« فعال توییتری مشهور سعودی، در واکنش به این خبر و حذف آن نوشت که 
این مسئله برای کلینتون دردسر خواهد شد. مجتهد با توجه به قانون آمریکا که دریافت کمک مالی از 
دولتهای خارجی را برای انتخابات، جرم تلقی می کند، نوشت »این ابله )در اشاره به بن سلمان( این را 

نفهمیده است.. برای همین خبرگزاری پترا، خبر را حذف کرده است«   |       فارس|

   سیدحسن نصرا...: یک چشم به جنوب لبنان داریم و چشم دیگر به حلب
دبیر کل حزب ا... در دیدار با نیروهای ویژه حاضر در جنوب لبنان و ســوریه راهبرد مقاومت را در 
مرحله بعدی این گونه خالصه کرد: "یک چشم ما به جنوب لبنان و چشم دیگر به حلب است". 
سید حسن نصرا... با تاکید بر لزوم مقابله با هر کسی که به صحابه پیامبر ناسزا می گوید خاطرنشان 
کرد: گروه)تکفیری-صهیونیستی( داعش از این مسئله برای تحریک و بسیج کردن برخی افراد بر 
ضد مقاومت و طرفداران آن سوء استفاده می کنند. وی  افزود:  اگر آنان به دنبال جذب هزار جنگجو 
باشند، به محض پخش یک ویدیو درباره اهانت یکی از افراد به صحابه پیامبر، شمار جنگجویان 
به پنج هزار می رسد«. وی همچنین با ارزیابی سیاست های عربستان سعودی در منطقه،  گفت: 

»عربستان سعودی  مانعی در برابر آزادی فلسطین است« .   |       خبرگزاری صداوسیما|

  گسترش تقابل ایران و عربستان در مناطقی فراتر از خاورمیانه
خبرگزاری رویترز در گزارشی به سیاست های ضدایرانی آل سعود اشاره کرد و نوشت، عربستان 
سعودی تحت پادشاهی »سلمان بن عبدالعزیز« در حال گسترش تقابل با ایران در مناطقی فراتر 
از خاورمیانه اســت. در عین حال "هرتزی هالیوی" رئیس اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی در 
کنفرانس ساالنه "هرتزلیا" ضمن اعالم وجود منافع مشترک با عربستان در تقابل با ایران گفت، 
تقابل با حزب ا... در جنگ آینده ساده نیست. از سوی دیگر نشریه انگلیسی بیزینس اینسایدر نوشت: 
ایران در قیاس با عربستان با توجه به اقتصاد متنوع تر، جمعیت سخت کوش تر و فرهیخته تر بهتر 

می تواند از پس تحوالت بلندمدت برآید. |       فارس|

زن باید در مقابل مرد نامحرم متکّبر باشد
اسالم با کارکردن زن موافق است. نه فقط موافق است، بلکه کار را تا آن جا که مزاحم با 
شغل اساسی و مهمترین شغل او، یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد، شاید الزم 
هم میداند. یک کشور که نمیتواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بینیاز باشد! اما این کار 
نباید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات داشته باشد. نباید زن را تذلیل کنند و او را وادار 
به تواضع و خضوع نمایند. تکبر از همه انسانها مذموم است، مگر از زنان در مقابل مردان نامحرم! 
زن باید در مقابل مرد نامحرم متکّبر باشد. »فال تخضعن بالقول«؛ در حرف زدن مقابل مرد نباید 
حالت خضوع داشته باشد. این، برای حفظ کرامت زن است. اسالم این را میخواهد و این الگوی زن 

مسلمان است. 71/9/25  

 آقای خامنه ای بیایند 
به جای آقای مطهری

آقا شما نشسته اید که چهار تا کمونیست بیایند 
در دانشــگاه و قبضه کنند دانشــگاه را!؟ شما 
مگر کمتر از آنها هســتید؟ عدد شما بیشتر از 
آنهاست؛ حجت شما باالتر از آنهاست. شما این 

مســائل را که بگویید، خیانت اینها را می توانید واضح بکنید در آن مکان، در دانشگاه ... چکاره 
هستید آمده اید توی دانشگاه دارید اخالل می کنید؟ می خواهید چه بکنید؟ می خواهید درس 
بگویید برایمان؟ شما کار خودتان را اول حســاب بکنید که چکاره هستید توی این مملکت. 
شما از اهل این مملکت هستید، یا عمال غیر هســتید خودتان را به ما می چسبانید؟ بایستید 
آقا بگویید. البته باید اشخاصی هم که گوینده هستند بیایند در دانشگاه و من پیشنهاد می کنم 
که آقای آقا سید علی آقا بیایند، خامنه ای. شما ممکن است که بروید پیش ایشان از قول من 
بگویید ایشــان بیایند به جای آقای مطهری. بسیار خوب است ایشــان، فهیم است؛ می تواند 

صحبت کند؛ می تواند حرف بزند.   امام خمینی )ره(؛ 23 خرداد 1358

در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادند و خط تخریب خیابانی 

خطبــه تایخــی

  
شروع شــد؛ خط تخریب، خط آتش ســوزی، اموال عمومی را آتش بزنند، حریم 
کسب و کار مردم را ناامن کنند، شیشه های دکان مردم را بشکنند، اموال بعضی از 
مغازه ها را به غارت ببرند، امنیت مردم را از جانشان و مالشان سلب کنند؛ امنیت 
مردم مورد تطاول اینها قرار گرفت. این ربطی به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، 
این مال بدخواهان است، مال مزدوران اســت، مال دست نشاندگان سرویسهای جاسوسی 
غربی و صهیونیست است. این کاری که در داخل، ناشــیانه از بعضی سر زد، اینها را به طمع 
انداخت، خیال کردند ایران هم گرجستان اســت )!( یک سرمایه دار صهیونیست آمریکائی 
چند ســال قبل از این، طبق ادعای خودش که در رسانه ها و در بعضی از مطبوعات نقل شد، 
گفت من ده میلیون دالر خرج کردم، در گرجستان انقالب مخملی راه انداختم؛ حکومتی را 
بردم، حکومتی را آوردم. احمقها خیال کردند جمهوری اسالمی، ایران و این ملت عظیم هم 
مثل آنجاست. ایران را با کجا مقایسه میکنید!؟ مشکل دشــمنان ما این است که هنوز هم 

ملت ایران را نشناختند. 88/3/29    

فرازی از خطبه  تاریخی رهبر انقالب در »29 خرداد 88«

احمقها خیال کردند ایران گرجستان است!

خود را موّظف به »مواسات« بدانید
در دعـای روزهـای مـاه رمضـان میگوییـم: »الّلهـم اغـن کّل فقیـر. الّلهـم اشـبع کّل جائع. 
الّلهـم اکـس کّل عریـان«. ایـن دعا فقـط بـرای خواندن نیسـت؛ بـرای این اسـت کـه همه 
خـود را برای مبـارزه با فقـر و مجاهـدت در راه سـتردن غبار محرومیـت از چهـره محرومان 
و مسـتضعفان موّظف بداننـد. این مبـارزه، یک وظیفـه همگانی اسـت... یکی از نشـانه های 
تکذیـِب دیـن ایـن اسـت کـه انسـان در مقابـل فقـر فقیـران و محرومـان بیتفاوت باشـد و 
احسـاس مسـؤولیت نکند... همـه باید خـود را موّظـف به مواسـات بداننـد. مواسـات یعنی 
هیـچ خانـواده ای از خانواده هـای مسـلمان و هم میهـن و محـروم را بـا دردهـا و محرومیتها 
و مشـکالت خـود تنها نگذاشـتن؛ به سـراغ آنهـا رفتن و دسـت کمک رسـانی به سـوی آنها 

دراز کـردن. 81/9/15    

بـه خاطرحکم قاطـع رهبر انقـالب علیـه اهانت بـه زوجات پیامبـر )( دسـت وقلمی 
که با  آن نگاشته اند رامی بوسم.

میررضا موسـوی: قابـل توجه حضرات تشـیع لندنـی که حقـوق ماهیانه بـرای توهین به 
همسـران پبامبرجلیل القدر پرداخـت میکنند موضع امام مسـلمین را خودبدانید شـیعه پیرو 
امیرالمومنیـن را خـوب بشناسـیدوبدانید درمـرام شـیعیان علـی بـن ابیطالـب)( دشـنام 

وتوهین به مقدسات برادران دینی حرام است
2611***938 : بـا سـالم خدمت شـهدا و رهبر عزیزمـان میخواهم بگویم بعد از 6سـال 
گرفتاری که شـیاطین فریب خورده بـرای دوسـتانمان و مقاومت ایجـاد کردند ایـن معضل را 
بنده چنـان جدی ندیـدم یعنی زمانـی که امریـکا با سـرکردگی غرب و ایـادی آنهـا در منطقه 
تمام زور خـود را زدند تـا محور مقاومـت را محو کننـد ایران اسـالمی با فرماندهـی و تجربیات 
رهبر معظـم انقالب سـیلی محکمی بـه ایـن توطئه شـوم زدند امیـدوارم کسـانی که بـا افکار 
پلید آل سـعود آمدند تا باعث رشـد وهابیت شـوند کـه به این وسـیله قوانین جدید اسـالمی را 
به ملـت ها معرفـی کننـد امـروز از کار خـود پشـیمان شـده باشـند و توبـه را به پیشـگاه حق 

تعالی برگزینند.
4579***938 : با سـالم و تشـکر از انتشار بسـیار به جای این نشـریه ، من این نشریه رو 
هر هفته بـه صورت رنگی برای همسـرم و پـدر و مـادرم و گاهـی در بین همـکاران فرهنگی در 
دسترسـم چـاپ و حتمـا با دقـت تمـام مطالبـش رو مطالعـه میکنیـم ! مهـدی چمنـی دبیر 

معارف اسالمی از همدان 

صلح امام حسن)( آزمونی برای مردم

پس از اینکـه امام حسـن)( با معاویـه صلح کـرد، نادانـان و ناآگاهان بـا زبان های 
مختلـف حضـرت را نکوهـش می کردنـد، گاهـی او را ذلیـل کننـده مؤمنیـن 
می دانسـتند و می گفتند: شـما ایـن مؤمنین پرشـور و پر حماسـه ای کـه در مقابـل معاویه 
قرار داشـتند، بـا صلـح خودتـان خـوار کردیـد و تسـلیم معاویـه نمودیـد، گاهـی تعبیرات 

محترمانه تر و مؤدبانه تری بکار می بردند ولی مضمون یکی بود.
امـام حسـن )( در برابـر ایـن اعتراض هـا و مالمت هـا جملـه ای را خطـاب بـه آنـان 
می گفتنـد کـه شـاید در سـخنان آن حضـرت از همـه جمـالت رسـاتر و بهتـر باشـد، و آن 
ه فِتَنـٌه لَُکـم و َمتـاٌع الی حیـن«)1( چـه میدانـی و از کجا  جمله این اسـت: »مـا تَـدری لََعلَـّ
میدانی، شـاید ایـن یک آزمونی برای شـما اسـت؟ و شـاید یـک متـاع و بهره ای اسـت برای 
معاویه تـا زمانی محـدود، و ایـن جمله اقتبـاس از آیه قرآن)2( اسـت. این به روشـنی نشـان 
می دهد که حضـرت در انتظـار آینـده ای اسـت، و آن آینده چیزی جـز این نمی تواند باشـد 
کـه حکومـت غیرقابل قبـول ازنظـر امـام حسـن)( کـه بـر حق نیسـت بایـد کنـار برود 
و حکومـت موردنظـر سـرکار بیایـد. لـذا به این هـا می گویـد کـه شـما از فلسـفه کار اطالع 

نداریـد. چه میدانیـد شـاید مصلحتـی در ایـن کار وجـود دارد؟  61/3/1  
1( بحار األنوار، ج  10، ص143.   |    2( انبیاء: 111.

حدیث شـرح

نگاه کردن به تصویر زن نامحرم 

 س : نـگاه کـردن بـه تصویـر زن نامحـرم و بدون پوشـش چـه حکمـی دارد؟ 
نگاه کـردن به صـورت زن در تلویزیـون چه حکمـی دارد؟ آیا بین زن مسـلمان 
و غیرمسـلمان و بیـن پخـش آن به طـور مسـتقیم و یا غیـر مسـتقیم تفاوتی 

وجـود دارد؟
ج :  نگاه کردن بـه تصویـر زن نامحرم، حکم نـگاه کردن بـه خود زن نامحـرم را نـدارد، بنا بر 
این اگر نـگاه از روی لـّذت نبـوده و خوف افتـادن به گناه نباشـد و تصویـر هم متعلّـق به زن 
مسـلمانی که بیننده آن را می شناسـد نباشـد، اشـکال نـدارد و بنا بـر احتیاط واجـب نباید 
به تصویـر زن نامحرم کـه به طـور مسـتقیم از تلویزیون پخـش می شـود، نگاه کـرد ولی در 
پخش غیرمسـتقیم تلویزیونـی اگر ریبـه و خوف افتـادن به گناه نباشـد، نگاه کردن اشـکال 

نـدارد. مسـئله 1183 اجوبةاالستفتائات

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

دروی گندم در روستای فردو
آیت ا... خامنـه ای)رئیس جمهور( در پنجمیـن روز از هفته ی جهاد سـازندگی در مزرعه ی یـک خانواده ی 
شـهید در روسـتای فردو از توابـع دهسـتان کهـک )واقـع در 50 کیلومتری جنوب شـرقی قـم( حضور 

یافتند و بـه دروی گنـدم پرداختند.

دعا چیست و چه انواع و مصادیقی دارد؟ خدا را چگونه بخوانیم و در دعاها از او چه بخواهیم؟ آیا 
دعا رقیب ابزارهای مادی است یا در طول آنها؟ آیا دعا ضرورتاً همیشه با حاجت خواستن همراه 
است؟ آداب و شرایط دعا و شرایط استجابت آن چیست؟ وجوه معنایی استجابت دعا چیست؟ 
بهترین زمان ها و موقعیت ها برای دعا چه زمان هایی هستند؟ دعا چه فواید و دستاورهایی برای 
آدمی دارد؟ و... . این ها بخشی از مهم ترین مسائلی است که در این اثر از لسان رهبر معّظم انقالب 
اسالمی مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. انتشارات انقالب اسالمی در قالب کتابی جامع 
و قابل اســتفاده با عنوان »دعا از منظر حضرت آیت ا... العظمی خامنــه ای رهبر معّظم انقالب 
اســالمی«، مباحث مربوط به دعا و ذکر و مناجات و جایگاه آن در منظومه ی عقاید الهی را در 

بیانات ایشان منتشر کرده است. این اثر در پنج فصل کلی گردآوری و تدوین شده است.  

خواندنی پیشنهاد

هفته اخبار

کتاب دعا از منظر رهبر معّظم انقالب

هفته سخن

فرایند تحّقق هدفهای اسـالمی، یـک فرایند طوالنی و البته دشـواری اسـت... قـدم بعدی]بعد 
از ایجـاد انقـالب و نظـام اسـالمی[ ایجـاد دولـت  اسـالمی  اسـت. دولـت نه بـه معنـای هیئت 
وزیران؛ یعنـی مجموعـه ی کارگـزاران حکومـت؛ یعنی مـن و شـما. ما بایـد به معنـای واقعی 
کلمـه، در درون ایـن نظـاِم اسـالمی، اسـالمی شـویم. ایـن مشـکل تر از مراحـل قبلی اسـت. 
ما مسـئوالن بایـد خـود را بسـازیم؛ مرتّب با خـود کلنجـار برویـم؛ یکدیگـر را به حـق وصیت 
کنیـم؛ یکدیگر را ارشـاد کنیـم؛ مثل آینـه ای در مقابـل یکدیگـر، عیوبمـان را صادقانـه به هم 
نشـان دهیم؛ بنـا را بـر رفـع عیـب بگذاریـم و خـود را روز بـه روز بهتر کنیـم. هرکـس هم که 
جدیداً مسـئولیت را بر عهـده می گیرد، با ایـن نّیت و بـا این هدف مسـئولیت را قبـول کند که 
می خواهد بـرای خدمـت به مـردم، یک انسـان صالـح شـود. آن وقت می شـود تشـکیل دولت  
اسـالمی . قـوای مقّننـه و قضائّیـه و مجریّـه و مسـئوالن گوناگون مـا بایـد بتوانند تا حـّد قابل 
قبولی خـود را با ایـن قالبهـا و معیارهـای دینـی و اخالقـِی اسـالمی تطبیـق دهنـد... اّولین و 
مهم تریـن وظیفـه را اصـالح کار خـود بدانیم؛ چـون اصالح شـخص مـا، صرفاً اصالح شـخص 
نیسـت؛ مـا منشـأ اثریـم و یک کلمه حـرف و یـک امضـاء و یـک تصمیم گیـری من و شـما در 
جامعـه تأثیر می گـذارد. ما اگر خـود را اصـالح کردیم، جامعـه را اصـالح کرده ایـم. 94/12/20    

مهم ترین وظیفه مسئوالن نظام »اصالح خودشان« است
مطالبه مهم رهبری از مسئوالن نظام در راستای ایجاد »دولت اسالمی«

مبارزه با فقر و محرومیت وظیفه همگانی است

بدون کمکهای خدیجه )( شاید
 در پیشرفت اسالم وقفه ای  به وجود می آمد

خدیجه ی کبـری )( در آغاز اسـالم ایمـان آورد؛ بزرگترین حرکـت را به عنوان  ت تاریخی
روایـ

یک بانـوی کامله و عاقلـه و بزرگـوار انجـام داد، اول مؤمن به اسـالم او بـود، بعد هم 
همه ی ثـروت خـود را در راه دعوت اسـالم و ترویج اسـالم خـرج کـرد، و تأثیر این 
کار را کسـانی می دانند کـه در مبـارزات و دوران اختناق نقش کمکهـای مالی را به 
مبارزیـن تجربـه کردند. کـه اگر کمکهـای خدیجـه )( نبـود شـاید در حرکت 
اسـالم و پیشـرفت اسـالم یـک اختـالل و وقفـه ی عمـده ای بـه وجـود می آمـد. بعد هـم با 
رسـول خدا و همه ی مسـلمین به شـعب ابی طالب تبعید شـدند و چند سـال، دو- سه سال 
زندگـی دشـوار و طاقت فرسـا را در آن جـا تحمـل کـرد و در همـان شـعب ابی طالـب هـم 

دعوت حق را لبیک گفت و در حال تبعید از دنیا رفت. 65/3/2   

سالروز وفات حضرت خدیجه )( در سال 10 بعثت

»حضرت خدیجه )( اولین همسر پیامبر اسالم )(، مادر حضرت فاطمه زهرا )( و اولین زن 
مسلمان بودند. ایشان زنی ثروتمند بودند که ثروت شان را در اختیار پیامبر )ص( قرار دادند. اموال 

ایشان در مسیر پیشرفت و گسترش اسالم استفاده شد.«

روایت رهبر معظم انقالب از آخرین وضعیت پس از برجام؛

سـالم بر دسـتهای بسـته و پیکرهـای سـتم دیده ی شـما. و سـالم بـر ارواح طّیبه و 
به رضـوان الهـی، بال گشـوده ی شـما. سـالم بـر شـما که بـار دیگـر فضـای زندگی 
را معّطـر و جـان زنـدگان را سـیراب کردیـد. و سـپاس بی پایـان پـروردگار حکیم و 
مهربـان را کـه در لحظه هـای نیـاِز ایـن ملّـِت خداجـوی و خدابـاور، بشـارتهای 

تردیدناپذیـر را بـر دلهـای بیـدار نـازل میفرمایـد و غبارهـا را میزدایـد.  
پیام  رهبر انقالب در پی تشییع باشکوه 270 شهید دفاع مقدس 94/3/26

سالم بر بشارت های تردیدناپذیر

سالگرد تشییع 175 شهید غواص از مجموع 270 شهید عملیات کربالی 4

مزار: سراسر  ایران

  شهادت با دستان بسته توسط ارتش بعثی

این شماره 
تقدیم می شود به

 ارواح مطهر 
  175 شهید غواص

و همه شهدای عملیات کربالی 4 

حزب ا...
این است

پرسش 
و پاسخ

ویژه گزارش

برجام آنگونه که هست

یک جنجالــی راه انداختند در بیــرون، به اصطالح افشــاگری کردند که فالنی، جوانهــای انقالبی را 
تقویت میکند؛ این افشاگری نیســت. اّوالً چیــز جدیدی نیست، بنده همیشــه این کار را میکنم، 
 باز هم خواهم کرد؛ ثانیاً پنهان نیســت، آشــکار اســت؛ بنده مکّرر در مکّرر ]حمایت کرده ام [؛ معلوم است، 

بنده به جوانِ انقالبیِ متدیّن ارادت دارم
ایــن جوانهایــی کــه در ســطح کشــور هســتند؛ وظیفــه ی مــا اســت. مــا نمیتوانیــم از لحــاظ 
ارزشــی، یکســان بدانیــم آن جوانــی را کــه جوانــی اش را، توانــش را، نیرویــش را، انگیــزه اش را 
 صــرف اهــداف عالیــه ی کشــور میکنــد، بــا آن جوانــی کــه دنبــال شــهوت رانی و اشــرافی گری 

و مانند اینها است. بله، از لحاظ حقوق اجتماعی همه شان یکسانند اّما از لحاظ ارزشی به هیچ وجه یکسان نیستند.

برگزیده ای از آخرین بیانات رهبرمعظم  انقالب  در دیدار رمضانی مسئوالن نظام 95/3/25

رهبر معظم انقالب در دیدار رمضانی مسئوالن نظام روایت نسبتا مبسوطی از نقاط مثبت و 
منفی توافق هسته ای و میزان پایبندی دولت آمریکا به سند برجام را برای مردم ارائه و راه 
و رسم انقالبی برخورد با بدعهدی دشمن را به مسئوالن گوشزد کردند.خط حزب ا... به دلیل اهمیت فو 
ق العاده این بیانات برگزیده ای از بخش های مرتبط با ایــن موضوع را به همراه جدول بدعهدی های 

آمریکا از دیدگاه رهبر انقالب منتشر می کند.

* مصادیِق  بدعهدی و عدم رفع تحریمها توسط آمریکا پس از برجام
1.  تحریمهای اّولّیه را آمریکایی ها با کمال قدرت حفظ کردند

2. بانکهای بزرگ معامله نمیکنند

3. وزارت خزانه داری آمریکا مانع تراشی می کند

4.  با ایجاد فضای تهدید مانع همکاری اقتصادی با ایران می شوند

5.  بیمه ی نفت کش ها حل نشده است

6.  پولهایی که در کشورهای دیگر داریم به ما داده نشده

بازشناسی ابعاد و مراحل توطئه های نوین آمریکا 
علیه ملت ایران از منظر حضرت آیت ا... خامنه ای

حزب ا... فراخوان
خط حزب ا... قصد دارد تا ارتباطی مستمر با مخاطبان فعال و توزیع کنندگان داوطلب نشریه 
داشته و اطالعات مرتبط با مکان، تعداد و نحوه انتشار و توزیع سراسری و خودجوش نشریه را 
جمع آوری کند. عالقه مندان و همراهان عزیز خط حــزب ا.. می توانند هفته نامه را تکثیر و در 
مکان هایی چون نمازجمعه، مساجد، پایگاههای بسیج، دانشگاهها و هیات های مذهبی شهر 
یا روستای خود توزیع کنند. برای هماهنگی توزیع، حتما مشخصات کامل یعنی نام، نام شهر یا 
روستا، مکان توزیع و تعداد تکثیر شده، شماره تلفن و یا سایر روش های تماس با خود را برای خط 

حزب ا... ارسال کنید. خوب است در کنار این اطالعات  تصاویر توزیع نشریه را نیز  ارسال کنید.
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